
   

erratum op het OER van de opleiding Ergotherapie 
 

Overgangsregeling wijziging functies en bevoegdheden n.a.v. HAN2020 in de onderwijs- en examenregeling 

2019-2020. Erratum op de onderwijs- en examenregeling 2019-2020.  

 

Datum laatste vaststelling academiedirecteur 14-04-2020 

 

Onderstaande bepalingen in het OS-OER 2019-2020 wijzigen met ingang van 1 januari 2020 als volgt:   



   

 

1.1 Begrippen en definities   
In deze onderwijs- en examenregeling wordt verstaan onder: 

 

Academie Een organisatorische eenheid waarbinnen met elkaar samenhangende 

opleidingen, onderzoek en kennisdienstverlening zijn gegroepeerd. 

Afstudeerrichting Specialisatie binnen een opleiding zoals vastgesteld in de OER. 

Beoordelingscriteria Concreet en eenduidig te hanteren maatstaven op grond waarvan gemotiveerd 

beoordeeld wordt of en in welke mate aan de in een (deel)tentamen te toetsen 

en beoordelen kennis, inzicht en vaardigheden en, zo aan de orde, attitude op 

het vereiste niveau wordt voldaan.  

Beoordelingsdimensies Beoordelingsdimensies geven globaal aan waarop het handelen van de student 

en of resulterende producten daarvan moeten worden beoordeeld. Globaal 

vanwege het feit dat deze beoordelingsdimensies bruikbaar moeten zijn voor 

elke prestatie waarmee de bekwaamheid kan worden aangetoond 

Beroepstaak Een betekenisvolle hele taak zoals deze in alle complexiteit in de feitelijke 

complexiteit van de beroepscontext door de beroepsbeoefenaar wordt 

uitgevoerd 

Beroepsvereisten 

Startkwalificaties 

Welomschreven kwalificaties op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden 

en, zo aan de orde, attitude waarover een student moet beschikken voor de 

uitvoering van het beroep waarvoor wordt opgeleid.  

BRIN-nummer De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse 

Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante 

instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling is hierin geïdentificeerd aan de hand 

van het nummer in het register. Het BRIN-nummer van de HAN is 25KB. 

College van Beroep voor de 

examens 

Het college bedoeld in artikel 7.60 van de Wet op het Hoger onderwijs en 

Wetenschappelijk onderzoek dat een door een student ingesteld beroep 

behandelt tegen een bepaald besluit van de HAN. Het Reglement van het College van 

Beroep voor de examens is opgenomen in het studentenstatuut HAN. 

D-Stroom Invulling van het onderwijsprogramma waarbij dezelfde eindtermen, 

beoordelingsdimensies en beoordelingscriteria van de onderwijseenheden 

gelden als die van de reguliere stroom (A-stroom), maar een student in 

voortdurend overleg met examinatoren, docenten en klasgenoten gefaciliteerd 

wordt een eigen studieroute te volgen. 



   

Duaal Een inrichtingsvorm van de opleiding waarin competenties in onderlinge 

samenhang worden ontwikkeld in binnenschools onderwijs en buitenschoolse 

werk-/leersituaties en waarin het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met 

beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. 

Eindkwalificaties 

Eindtermen 

Welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden 

en, zo aan de orde, attitude waarover een student moet beschikken als de opleiding 

wordt afgerond. 

Extraneus Degene die is ingeschreven aan een universiteit of hogeschool en tentamens en 

examens kan afleggen maar geen onderwijs mag volgen of begeleiding krijgt. 

Honoursprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor studenten die meer kunnen en 

willen dan hetgeen aangeboden wordt in het reguliere onderwijsprogramma, met 

een aanvullende studielast van 22,5 studiepunten of meer. 

Hoofdexaminator Door de examencommissie aangewezen voor het resultaat van de toetsing en 

beoordeling eindverantwoordelijke examinator in het geval er meer 

examinatoren voor een tentamen zijn aangewezen. 

Keuzeonderwijseenheid Een onderwijseenheid die kan worden gekozen uit twee of meer 

keuzeonderwijseenheden waarna de gekozen onderwijseenheid voor de student 

tot het programma en examen behoort en de tentamens van de niet gekozen 

onverplichte onderwijseenheden voor het getuigschrift niet hoeven te worden 

afgelegd. 

Leerwegonafhankelijk 

tentamen 

Een (deel-)tentamen, waarbij het onderwijs waaraan het tentamen verbonden is 

niet gevolgd is, waarin beoordeeld wordt of de competenties die behoren bij dat 

(deel-)tentamen worden beheerst, ongeacht waar die kennis, dat inzicht en de 

vaardigheden en, zo aan de orde, attitude die voor het tentamen worden vereist 

uit voortkomen. 

Major De kern van de bacheloropleiding van 210 studiepunten, waarin de student de 

kwalificaties verwerft die nodig zijn om op hbo-bachelor niveau af te studeren, 

en daarmee voldoet aan de gestelde beroepsvereisten. 

Minor Het deel van de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding dat gericht is 

op verbreding of verdieping van de studie met een studielast van 30 

studiepunten. 

Module Een intern samenhangend en in zekere mate zelfstandig deel van de deeltijdse 

en van de duale opleiding, bestaande uit een of meerdere onderwijseenheden, 

dat is gericht op een reëel 

cluster van kwalificaties ontleend aan de beroepspraktijk. 

OER Onderwijs- en examenregeling. 



   

Onderwijseenheid Basiseenheid van HAN-onderwijs gericht op de verwezenlijking van 

welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden 

en, zo aan de orde, attitude waaraan een tentamen en studiepunten gekoppeld 

zijn. 

Opleidingscommissie Het wettelijke inspraakorgaan dat de in het Reglement Opleidingscommissies 

vastgestelde taken heeft op het gebied van instemming, advies en evaluatie, op 

het terrein van de in paragraaf 1.2 genoemde opleidingen. 

Student Degene die als student is ingeschreven aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen voor een opleiding teneinde onderwijs te volgen en tentamens af te 

leggen. 

Studiebelastingsuur (SBU) Eenheid van 60 minuten te besteden aan studie waarin de studielast van elke 

onderwijseenheid wordt gemeten. 

Studiejaar Het tijdvak vanaf 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. 

Studiepunt Eén studiepunt staat gelijk aan 28 uren studie (dat is een gemiddelde indicatie). 

Studieloopbaanbegeleider Een medewerker belast met studiebegeleiding van een of meer studenten. 

Talentenprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor studenten die meer kunnen en 

willen dan hetgeen aangeboden wordt in het reguliere onderwijsprogramma, 

met een aanvullende studielast van minder dan 22,5 studiepunten. 

Tentamen Een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en, zo aan de orde, 

attitude in samenhang met elkaar, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van 

dat onderzoek, dat afsluitend onderdeel is van een onderwijseenheid. 

Vrijstelling De beslissing van de examencommissie dat niet hoeft te worden deelgenomen aan 

het (de) tentamen(s) voor een of meer bepaalde onderwijseenheden, omdat 

naar het oordeel van de examencommissie,  reeds over de vereiste kennis, 

inzicht, competenties en/of vaardigheden en, zo aan de orde, attitude wordt 

beschikt.  

WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. 

 

Overige begrippen en definities hebben de betekenis zoals die in de landelijke wet- en regelgeving gelden. 

 

1.2 Waar geldt deze onderwijs- en examenregeling? 
Dit is de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld in artikel 7.13 WHW, voor de volgende opleiding van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (BRIN-nummer 25KB):  

 



   

Opleiding Academie CROHO-nummer Graad en titel na diplomering1 

Opleiding Ergotherapie Academie 

Paramedische Studies 

34574 Bachelor of Science 

 
 

1.3 Wat is de voor jou geldende onderwijs- en examenregeling?  
Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt de OER elk jaar vernieuwd. Dit betekent echter niet dat elk 

jaar alles verandert. Meestal betreft het alleen enkele veranderingen in het onderwijsprogramma en de 

organisatie.  

 

Deze OER geldt voor het studiejaar 2019-2020, dat wil zeggen vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 

2020.  

 

Als de OER wordt gewijzigd, verandert niet wat al is gedaan en geweest, maar wijzigingen gelden alleen voor 

het nieuwe studiejaar. Er kunnen bijzondere regels gelden om van een ‘eerder’ OER naar een nieuw OER om 

te schakelen. Die regels staan in de Overgangsregelingen: hoofdstuk 11.   

 

In uitzonderlijke gevallen moet de OER tijdens een studiejaar worden gewijzigd. Wijziging van de OER tijdens 

een studiejaar kan alleen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en indien dit niet ten nadele is voor de 

studenten. Ook dan kan er een Overgangsregeling gelden: zie hoofdstuk 11.    

 

In gevallen waarin deze onderwijs- en examenregeling niet voorziet, beslist de academiedirecteur. Als het gaat om 

zaken die onder de bevoegdheid van de examencommissie vallen, dan beslist de voorzitter van de 

examencommissie. De beslissing wordt binnen vier weken bekendgemaakt aan de personen die belang hebben 

bij de beslissing. 

 
4.1.2 De vrije minor 

Een vrije minor is een minor die je volgt of zelf samenstelt bij de HAN of een andere instelling voor hoger 

onderwijs (binnen of buiten Nederland). 

Minoren van andere hogescholen en van de universiteiten in Nederland vind je via ‘Kies op maat’, 

www.kiesopmaat.nl. Hier kun je zien welke minoren er zijn en hoe je je hiervoor kunt inschrijven. 

Voor een vrije minor heb je toestemming nodig van de examencommissie van je opleiding. 

studieloopbaanbegeleider begeleidt je bij de aanvraag. De examencommissie beoordeelt binnen 6 

werkweken je aanvraag op grond van de volgende criteria: 

• of de minor past binnen het beroepsprofiel van de opleiding; 

• of de minor niet overlapt met de major; 

• of de minor het juiste niveau heeft; 

• of de minor voldoende verdiepend en/of verbredend is; 

 

1 Zie https://www.nvao.net/actueel/publicaties/nvao-hbo-titulatuur-overzicht 

https://www.nvao.net/actueel/publicaties/nvao-hbo-titulatuur-overzicht


   

• of de kwaliteit van de tentamens en beoordeling in de minor voldoende is; 

• of de afzonderlijke onderwijseenheden onderling voldoende samenhangen 

• In geval van een minor in het buitenland dat er afspraken zijn gemaakt met de contactpersoon 

internationalisering van de opleiding en de academie APS. 

Als de examencommissie oordeelt dat de minor aan deze criteria voldoet, geeft zij je toestemming om de 

minor te volgen en wijst daarmee ook de examinatoren aan. 

 

6.3 Van wie krijg je een studieadvies? 
Een bindend negatief studieadvies wordt altijd gegeven door academiemanager.  

In jouw opleiding geeft de academiemanager de waarschuwing en het ‘gewone’ positief of negatief 

studieadvies.  

Je mag altijd meer informatie bij de academiemanager vragen als je het niet eens bent met een gegeven 

advies.  

Je mag altijd informeel advies vragen aan een docent, studiebegeleider of mentor. 

 

6.6 Wanneer word je verplicht om te stoppen met de opleiding? 
 

6.6.1 Voorwaarden voor het geven van het bindend negatief studieadvies 

Een bindend negatief studieadvies is pas rechtsgeldig als het aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1. De academiemanager moet je eerder in het studiejaar een officiële schriftelijke waarschuwing gegeven 

hebben; dit kan op de (het) volgende moment(en): 

- Na afloop van onderwijsperiode 2 als minder dan 30 studiepunten zijn behaald. 

- Na afloop van onderwijsperiode 3 als minder dan 45 studiepunten zijn behaald. 

2. Zolang je de propedeuse nog niet hebt behaald, kan de academiemanager je ook later een waarschuwing 

geven, maar niet als je het studieadvies al hebt gekregen.  

3. De academiemanager houdt bij het nemen van de beslissing over het bindend negatief studieadvies niet 

alleen rekening met de door jou behaalde studiepunten en studieresultaten, maar ook de in paragraaf 

6.6.2. genoemde omstandigheden.  

4. Voordat de academiemanager een bindend negatief studieadvies geeft, word je in de gelegenheid gesteld 

te worden gehoord. Dit vindt plaats in de vorm van een gesprek waarin je ook kun aangeven of je een 

beroep doet op een of meer van de omstandigheden die zijn genoemd in paragraaf 6.6.2. Bij jouw opleiding 

voer je dit gesprek met de academiemanager. 

5. Daarnaast moet door de HAN zijn voldaan aan de vereisten van hoofdstuk 7.  

 

6.6.2 Persoonlijke omstandigheden en het studieadvies  

De persoonlijke omstandigheden waarmee rekening gehouden worden, zijn: 

- langdurige of chronische ziekte van betrokkene; 

- lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperkingen van betrokkene; 

- zwangerschap van betrokkene; 

- bijzondere familieomstandigheden; 

- lidmaatschap van medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of opleidingscommissie; 



   

- lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige 

rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de behartiging 

van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en daartoe daadwerkelijk activiteiten 

ontplooit en overige omstandigheden waarin je activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het 

bestuur van de instelling, waarbij je aantoont dat je hier jaarlijks veel tijd aan besteedt; 

- overige omstandigheden, waaronder de algemene indruk die je bij je docenten hebt achtergelaten 

(hardheidsclausule). 

 

Krijg je te maken met persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op jouw studieresultaten? Bespreek die 

dan direct met je studiebegeleider. Je studiebegeleider gaat strikt vertrouwelijk om met je informatie.  

Op jouw verzoek of op advies van je studiebegeleider, erkent de academiemanager jouw persoonlijke 

omstandigheden indien deze maken dat een bindend studieadvies onredelijk zou zijn.  

De academiemanager stelt dan zijn studieadvies uit tot kort voordat het propedeutisch examen is behaald, 

maar niet langer dan één studiejaar. 

 

6.6.3 Wat zijn de gevolgen als je moet stoppen met de opleiding?  

Heb je een bindend negatief studieadvies gekregen? Dan beëindigt de HAN je inschrijving voor de opleiding op 

de wijze zoals is bepaald in het inschrijvingsreglement. 

De academiemanager geeft je een zoveel mogelijk passend opleidingsadvies.  

Je mag je wel laten inschrijven voor een andere opleiding. 

 

 

Als je uitgeschreven bent, gelden de volgende regels:  

- Je kunt je niet meer als student of als extraneus inschrijven bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

voor de opleiding waarvoor je een bindend negatief studieadvies hebt gekregen. Dit geldt voor alle 

inrichtingsvormen ervan: voltijd, deeltijd en duaal. 

- Je kunt je gedurende drie jaar – of totdat je een verzoek indient bij de academiedirecteur om weer te 

worden ingeschreven en dat verzoek wordt gehonoreerd – niet meer voor dezelfde opleiding inschrijven. 

  



   

10 Evaluatie van het onderwijs  
 

10.1 Evaluatiestructuur 
Voor alle opleidingen van de HAN is een Kwaliteitskader vastgesteld. Dit is afgestemd op het accreditatiekader 

van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en het past bij het aan de HAN geformuleerde 

onderwijsbeleid. In dit kader is onder meer vastgelegd dat er regelmatig evaluaties onder studenten, 

afgestudeerden, werkveld en personeel plaatsvinden.  

 

Ter ondersteuning van evaluaties op opleidingsniveau worden door de HAN evaluatieonderzoeken gedaan. 

De HAN neemt jaarlijks deel met alle opleidingen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) waarin studenten 

aangeven hoe tevreden zij zijn over de verschillende aspecten van de opleiding.  

Ieder jaar vindt een alumni-onderzoek plaats, waarmee voor alle opleidingen wordt onderzocht hoe alumni 

terugkijken op hun opleiding en hoe zij de aansluiting op de arbeidsmarkt ervaren.  

Alle HAN-studenten die de opleiding zonder getuigschrift verlaten worden benaderd met de vraag wat de reden 

van hun vertrek is. Verder wordt de studievoortgang en de uitval per opleiding gemonitord. 

 

Iedere zes jaar vindt de accreditatie door de NVAO plaats, met daaraan voorafgaand een externe visitatie door 

een commissie van deskundigen. Halverwege deze accreditatiecyclus wordt een audit uitgevoerd door een 

interne commissie aangevuld met een externe domeindeskundige met als doel de voortgang van 

verbeteractiviteiten naar aanleiding van de laatste externe opleidingsbeoordeling te monitoren en te toetsen. 

Deze interne audit levert een rapport op met verbeteradviezen aan de inhoudsverantwoordelijken van de 

opleiding, de Opleidingscommissie en de academiedirecteur.  

De Service Unit Onderwijs & Onderzoek voert deze audit uit volgens vastgesteld protocol, waarvan de borging 

van de bestuurs- en onderwijsrechtelijke kwaliteit en goede uitvoering van de OER onderdelen zijn.  

 

10.2 Evaluatie door de opleiding 
De academiedirecteur is verantwoordelijk voor de opbouw en de kwaliteit van de opleiding. 

  

De academiedirecteur stelt jaarlijks een jaarverslag kwaliteitszorg van de opleiding vast dat samen met het 

interne auditrapport of visitatierapport, dient voor de interne en externe dialoog over de kwaliteit van de 

opleiding. Dit verslag beschrijft welke verbeteracties voor het verslagjaar waren afgesproken, hoe deze zijn 

uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn.  

 

Op basis van de analyse van evaluatiegegevens over het verslagjaar is omschreven welke verbeteracties voor 

het lopende jaar worden uitgevoerd. De evaluatiegegevens komen tot stand door evaluaties van 

onderwijseenheden, jaarevaluaties en curriculumevaluaties met docenten, studenten, alumni en 

beroepspraktijk, en de evaluatieonderzoeken die centraal door de HAN worden uitgevoerd.  

De academiemanager en/of de opleidings-, curriculum- en examencommissies zijn in deze cyclus op 

opleidingsniveau betrokken door middel van een beknopte reactie daarop die in de bijlagen van het jaarverslag 

wordt opgenomen.  
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